Lasteaed Midrimaa hoolekogu koosoleku protokoll

Toimumise aeg: 25.03.2013
Algus 17.30, lõpp 19.00
Koosoleku juhataja: Anu Rannu
Protokollija: Piret Kiis
Osalesid: Helina Riimann (Lõoke), Rain Ruus (Piibeleht), Margit Kink (Pääsuke), Ranele
Raudsoo (Pääsusilm), Anu Rannu (Rukkilill), Klarika Klementa (Nurmenukk), Merlin Muts
(Kullerkupp), Evelin Laanemäe (Kuldnokk), Kerli Sild (Karikakar), Raini Tammann (Leevike),
Piret Kiis (õpetajate esindaja, Kuldnokk), Marika Kissa (direktor), Urve Leemet
(õppealajuhataja)

Päevakorras oli:
1. Midrimaa Laulu- ja tantsupidu
Marika Kissa teatas, et laupidu toimub 25. mail, kell 11.00 Kaevumäel, orienteeruv
lõpuaeg 12.30. Pidu algab rongkäiguga I Kirsimäelt, esimesena esinevad sõimelapsed
(peale esinemist lähevad vanemate juurde), rühmadel on pesapaigad. Selle ürituse
organiseerimiseks on kirjutatud projekt Kultuurkapitalile, vastust pole veel saabunud.
Peoks vajalikud kulutused on:
Kaevumäe plats- kuulub Sakala Keskusele, kehtib soodustus.
Anu Rannu soovitas läbi rääkida Sakala Keskusega, Mulgi kontserdiga (poodiumid,
helitehnika), võtta hinnapakkumine, uurida Pärimusmuusika Aidast.
Poodiumite transportimise võimalusi uurib E. Laanemäe (Kuldnokk)
Lava kaunistamisel tuleb lähtuda vajadusest piirata lava serv. Uurida, milliseid
vahendeid on Aidast võimalik kasutada.
Peo jäädvustamine- vajalik arhiivi jaoks (video, fotod)
Päevajuht on Kullerkupu rühma lapsevanem
Peakatted- Võiksid olla ühtemoodi, näiteks logoga torusallid, mida saab ka hiljem
kasutada.
Leevikese rühma lapsevanemad on nõus kulutusega kuni 5.eur. A. Rannu uurib
tellimisvõimalusi, hinnapakkumisi.
Jook- pesapaikades on kanistrid veega, ühekordsed topsid.
M. Kissa rõhutas, et sel päeval on laps lapsevanema järelevalve all, (vältimaks
ohtlikke olukordi) kui antakse märku, et laps läheb rühma juurest vanemate juurde.
Küsimus: kas peole järgneb ühine piknik?
See on rühmade otsustada, lasteaia poolt seda ei toimu.
Riietus – rahvariided, kel võimalik, sobivad ka näiteks tüdrukutele linased
ühevärvilised kleidid või punane seelik, valge pluus, poistele tumedad püksid, valge

pluus, kaelas rahvuslikud paelad, jalas kinnised jalanõud. Sobivad pole Barbie jt
piltidega rõivad.
M. Muts tegi ettepaneku pakkuda rühmakaaslastele väikeseks jäänud riideid.
Otsustati: lasteaia korraldustoimkond täpsustab nädala jooksul vajadused, teavitab
hoolekogu edasisteks tegevusteks. Ürituse organiseerimisel lähtutakse eelkõige
vabatahtlikkuse põhimõttest.
2. Suvisest töökorraldusest
Sel aastal on sama, mis eelmisel, st maja on avatud osaliselt (juunis 5 rühma, juulis 3,
augusti esimesel poolel 3 ja teisel poolel kõik rühmad). Lapsevanemaid
informeeritakse täpsemalt edaspidi.
3. Muutused Midrimaal alates 2013a sügisest.
M. Kissa selgitas töökorralduse muutmise vajadust, mille kohaselt võtaksid õpetajad
lapsed sõimest ja läheksid nendega koolini. See tingib liikumise, kus rühmaruum
muutub (kooli läinud laste rühma meeskond kolib sõimeruumidesse ja võtab uued
lapsed vastu). Olukorda arvestades puudutab muutus sel sügisel Rukkilille ja
Nurmenuku rühma. Laste liikumised toimuksid ka Karikakra ja Kullerkupu rühmades,
et ühtlustada laste vanust.
A. Rannu pooldas koostööd sõimest koolini, kuid laste liitmine koolirühmaks tekitab
erinevaid tundeid.
Küsimus: Miks on vaja muuta?
Vastus: Varem tulime vastu vanemate soovile
liitrühmana lasteaed lõpetada.
Olukord liitrühmas, kus on 3, 4, 5, 6,7 a lapsed (east tingitud päevakava erinev) õigem oleks maksimaalselt kaks vanust (näit. 3,4a), ühevanuseliste laste rühma
saavutada väga raske.
Küsimus: Kes otsustab muudatuse?
Pedagoogiline nõukogu teeb otsuse.
Küsimus: Kuidas lapsed kohanevad koolirühmades?
P. Kiis vastas, et kohanemiseks on kulunud kuni kolm kuud.
M. Muts lisas , et tema lapsele rühma vahetus probleeme ei tekitanud. Hoolekogu
liikmete arvates on kohanemine individuaalne ning
koolieelikud võiksid olla
ühevanuseliste laste rühmas.
P. Kiis lisas, et õpetajate arvamused on erinevad: enamus õpetajaid on nõus võtma
sõimest lapsed, kuid rühma ruumi vahetada ei sooviks. M. Kissa täpsustas, et
sõimerühmade ruumid on kujundatud sobivaks noorimatele (tualettruumid ei vasta
vanemate laste vajadustele), teistes rühmades on mööbel ühesugune, voodid
vajadusel teisaldatavad.
P. Kiis: Viimasel aastal (6-7a lastega) tekib olukord, kus mitte veel kooliminevaid lapsi -6a
tuleb nn ära anda koolieelikute rühma. Arvestades pikaajalist tööd, kujuneb see paraku
emotsionaalselt raskeks.

Hoolekogu liikmete arvates on kohanemine individuaalne ning koolieelikud võiksid olla
ühevanuseliste laste rühmas.
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